«GÅRDEN SOM PEDAGOGISK RESSURS»
Inn på tunet Midt-Norge og Grønt kompetansesenter inviterer til 2- dagers kurs for
tilbydere av Inn på tunet tjenester (barn og unge, demens, psykiske lidelser).

Fredag 3. november
Kl. 09.30 – 10.00

Ankomst – registrering, kaffe/te

Kl. 10.00 – 11.00

Sosialt landbruk – samfunnets og enkeltmenneskers behov for å bruke
gården som arena for livsutfoldelse og læring i 2017, ved Erling

Kl. 11.00 – 11.15

Pause

Kl. 11.15 – 13.00

Muligheter og utfordringer ved å ha brukergrupper på min/vår gård.
Kort presentasjon av eksisterende tilbud og ideer og planer om å utvide eller
videreutvikle tilbudet fra hver deltaker. Refleksjon i plenum

Kl. 13.00 – 14.00

Lunsj

Kl. 14.00 – 16.10

Straumøy Gard: Inn på tunet for elever med særskilte behov i 20 år, ved
Anne
 Historisk tilbakeblikk. Utvikling fra elevtilbud til botilbud.
 Nød lærer naken kvinne å spinne - fra pedagogiske forsøk til virksomhet.
Fra en blomst som takk for innsatsen til et levebrød.



Båten blir til mens du ror - Utfordringer og muligheter gjennom 20 år.
Å bygge båten underveis handler om hardt og spennende arbeid. Det
handler om motvind og medvind, havstille og storm.



Kunnskap gir makt – Hvordan skape tillit, handlekraft og engasjement?
Å bygge opp en virksomhet krever mye tankevirksomhet og refleksjon.
Det handler om kunnskap og nettverk.



Tidlig innsats, tilpassa undervisning og inkludering – viktig i dagens skole.
Hva menes med begrepene? Hva kan bønder bidra med? Statlige
føringer, læreplan og opplæringslov. Åpninger for Inn på tunet?



God kvalitet i Inn på tunet-arbeidet = god og virkelighetsnær pedagogikk
+ god struktur + god organisering.
Litt om plan- og rapportarbeid på Straumøy Gard. Vårt samarbeid
med de ulike etatene i kommunen og kontakt med foresatte ut fra vårt
arbeid med skole, barnevern og verna bolig. Pedagogiske tanker om
struktur og oppbygging av arbeidsøktene.

Kl. 16.10 – 16.30

Pause, kaffe/te og noe å bite i

Kl. 16.30 – 18.00

Straumøy Gard: Inn på tunet for elever med særskilte behov i 20 år
fortsetter.

Kl. 19.30

Middag og hyggelig samvær

Lørdag 4. november
Kl. 08.00 – 09.00

Frokost

Kl. 09.00 – 11.00

Hva er egentlig å lære og hvordan kan læring skje på gården? Ved Erling
Deltakernes egne erfaringer og tanker holdt opp mot teorier om læring.

Kl. 11.00 – 11.15

Pause, kaffe/te, frukt

Kl. 11.15 – 12.15

Tur to og to for å bearbeide lunsj og inntrykk fra kurset.
Tema for tur: Hvordan ønsker og tenker du/dere at dere skal styrke og
videreutvikle tilbudet ditt/deres? Hvilke kunnskaper og andre ressurser
trenger du/dere for å videreutvikle tilbudet ditt/deres? Hvilke utfordringer
trenger dere å jobbe med for å nå ønsket situasjon?

Kl. 12.15 – 13.15

Deling av erfaringer i plenum. En fra hver gruppe presenterer ønsker,
kunnskaps- og ressursbehov og utfordringer som trengs å håndteres.

Kl. 13.15 – 14.15

Lunsj

Kl. 14.15 – 14.30

Noen eksempler på hva et etterutdanningskurs om Inn På Tunet kan
inneholde. Ved Anne og Erling

Kl. 14.30 – 15.00

Hva trenger du/hva er dine behov for å styrke egen kompetanse?

Kl. 15.00 – 15.45

Framlegg fra deltakerne, jf. punktet ovenfor

Kl. 15.45 – 16.15

Pause, kaffe/te og noe å bite i

Kl. 16.15 – 17.00

Avslutning. Hvorfor tror vi på det dere/vi holder på med? Korte
avslutningsinnlegg fra Anne og Erling. Deretter evaluering av kurset og adjø.

